
 رسالة كلية التمريض 

البحث  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليمية المميزة إلعدادمن البرامج  متصلة ةسلسلقديم ت

 وتلبية احتياجات المجتمعالعلمي 

 رؤية كلية التمريض                                                                                                                              

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  كلية                                             فى تقديم البرامدةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   
 

 

 دة :رؤية وحدة ضمان الجو

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي 

 رسالة وحدة ضمان الجودة :

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافهالجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فىاإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير ا

 

 9191-9102بالكليةقيادات األكاديمية للخطة البرامج  التدريبية  

 

 

 

 

القائمين على  الهدف  البرامج التدريبية م 

التنفيذ 

 المدربين/ 

الوقت المحدد  الفئة المستهدفة 

 للتنفيذ

 مؤشر النجاح 

مقدمة معايير   .1

الجودة فى العملية 

 التعليمية

المعايير و  من  االستفادة

تنفيذها اإلجراءات يهدف 

إلى التحسين المستمر في 

 المنتوج التعليمي،

ا.د/ ايناس 

 ابراهيم 

القيادات األكاديمية 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

 تقوم المقررات بناء في جديدة استراتيجية استخدام - 9112اكتوبر 

 عوض الكيف على و األهداف عوض الكفايات على

 .األحادية عوض التنوع و التعدد على و الكم

ادارة الموارد   .9

 البشرية
تحديد المفاهيم والمقومات 

واالفتراضات األساسية 

لتخطيط وإدارة الموارد 

 البشرية.

 

ا.د/ نعمات 

 محمد السيد

القيادات األكاديمية 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

وتوصيف الوظائف، بإعتبار ذلك المدخل األساسي  9112بر ديسم

لتحديد وتوصيف مواصفات الموارد البشرية المطلوبة 

 .كليةلل

http://www.alukah.net/social/0/81323/
http://www.alukah.net/social/0/81323/
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 9191-9102بالكلية الحالية و المحتملة  القيادات األكاديمية واإلداريةخطة البرامج  التدريبية  

 

القائمين على  الهدف  البرامج التدريبية م 

 بين/ التنفيذ المدر

الوقت المحدد  الفئة المستهدفة 

 للتنفيذ

 مؤشر النجاح 

ريادة االعمال و   .3

المشروعات 

 الصغيرة

في  االستفادة
تحديد الفرص 
العملية، والتركيز 
عليها ال على 
المشكالت أو 

 .العقبات

 

القيادات األكاديمية  ا. د/ رشا عيسى

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

تدريب  على المهارات األساسية لبدء مشروع ال  9191فبراير 

 .صغير أو تحسين مشروع قائم

البعثات   .4

واالعارات 

 الخارجية 

التعرف علي 

المعايير 

والشروط 

واالحكام 

الخاصة 

باالعارات 

والبعثات 

 الخارجية 

القيادات األكاديمية  أ.د/نعمات السيد 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية

ي التقدم للبعثات تطبيق الشروط واالحكام ف.  9191ابريل  

 واالعارات الخارجية 



 رسالة كلية التمريض 

البحث  مؤهلة لمتطلبات سوق العمل وتسهم في تطويركوادر تمريضيه  التعليمية المميزة إلعدادمن البرامج  متصلة ةسلسلقديم ت

 وتلبية احتياجات المجتمعالعلمي 

 رؤية كلية التمريض                                                                                                                              

 بين الجامعات المصرية واالقليمية والعالميةفي التمريض  المتميزةرائده في تقديم البرامج  كلية                                             فى تقديم البرامدةجامعة دمنهور رائ -أن تكون كلية التمريض 
 

 
 

   
 

 

 دة :رؤية وحدة ضمان الجو

 المحافظة عليه بما يتوافق مع رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول الى مرحلة االعتماد االكاديمي والمؤسسي 

 رسالة وحدة ضمان الجودة :

 والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيق رسالة الكلية واهدافهالجودة بالكلية التى اقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد والمساهمة فىاإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية تعمل وحدة ضمان الجودة على تطبيق معايير ا
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القائمين على  الهدف  البرامج التدريبية م 

التنفيذ 

 المدربين/ 

الوقت المحدد  الفئة المستهدفة 

 للتنفيذ

 النجاح  مؤشر

اهمية  معرفة    االدارة الجامعية  .5

االدارة الجامعية 

وطرق ادارة القاعة 

 الدراسية

ا.د/ عبيد 

 صالح

القيادات األكاديمية 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

 تطبيق معايير اإلدارة المتميزة 9191يونيو 
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 بالكلية الحالية و المحتملة  القيادات األكاديمية واإلداريةخطة البرامج  التدريبية  

 

 عميد الكلية                          ة ضمان الجودة                                                     رئيس مجلس ادارة وحد 

 ا.د/ ايناس ابراهيم                                            الدمرداش                                    د/ دعاء 

القائمين على  الهدف  البرامج التدريبية م 

التنفيذ 

 المدربين/ 

الوقت المحدد  الفئة المستهدفة 

 للتنفيذ

 مؤشر النجاح 

اتخاذ القرار و   .6

 الحل المشكالت

أحدث المبادئ  كيفية 

  والمحاور العالمية

ارت وطريقة إتخاذ القر

الصحيحة بشكل علمي 

وميسر ألستخدام في أي 

  وقت

 

ا.م. د/ عبير 

 مدين 

القيادات األكاديمية 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

تطبيق أساليب منطقية وإبداعية لحل المشاكل  9191اغسطس 

 واتخاذ القرارات

 

معايير جائزة   .7

مصر للتميز 

 الحكومي 

 االستفادة من  

رات معارف ومها

واتجاهات مسئولى اإلدارة 

والعمل على إكسابهم 

 مهارات التميز اإلداري

د/ دعاء 

 الدمرداش

القيادات األكاديمية 

الحالية و  واإلدارية 

 المحتملة بالكلية 

ربط المفاهيم بالتطبيق العملي في المجال  9191سبتمبر 

   .اإلداري في منظماتهم بكفاءة وفاعلية


